
Staten toont dat er ook andere samen
levingsmodellen mogelijk zijn. In de stad
Chicago zijn de scholen deze week al weer
opengegaan. Het stadsbestuur heeft er een
‘Safe Passages’programma opgestart, om
kinderen op een veilige manier naar hun
school te loodsen. Het is de bedoeling dat de
kinderen de straten ontwijken waar drugs
bendes elkaar bevechten, nadat de afgelo
pen jaren daarbij ook kinderen in de kogel
regen zijn terechtgekomen. Dit jaar zijn er
al 277 mensen vermoord. Voor een bevol
king van zo’n 3 miljoen inwoners is dat een
schrikbarend hoog cijfer.
Vreemd is dat er weinig protest is tegen zo’n

evenveel kansen te bieden, en dan vormt
het onderwijs de kern van dat proces.
Die integratie zal van beide kanten een aan
passing vergen, en dat is niet altijd gemak
kelijk. Ik heb ook wel een zeker vooroordeel
tegen hoofddoeken: als rationeel mens be
grijp ik niet waarom vrouwen wél hun
hoofd moeten bedekken en mannen niet.
Als er al een religieuze regel bestaat voor
het bedekken van het hoofd, dan zou die
voor iedereen moeten gelden. Maar mis
schien moeten we ook onze eigen vooroor
delen opzijzetten en vooral kijken naar de
persoon onder de hoofddoek. Mensen ho
ren niet beoordeeld te worden op basis van
hun uiterlijk, maar op basis van hun kwali
teiten.

Voor wie gewend is de hoofddoek te zien als
een symbool voor de onderdrukking van
vrouwen, was de toespraak van Malala You
safzai voor de Verenigde Naties deze zomer
een bijzondere ervaring. Het Pakistaanse
meisje dat vorig jaar door de Taliban werd
neergeschoten omdat ze naar school wilde
gaan, droeg vol trots haar hoofddoek, die
nog had toebehoord aan de vermoorde pre
mier Benazir Bhutto. Malala’s toespraak
maakte duidelijk dat ze weinig talent heeft
voor ondergeschiktheid; ze heeft de intelli
gentie en de durf om een belangrijke rol te
spelen in de toekomst van haar land.
Hoofddoek of niet, het is dat soort vastbera
denheid die we nodig hebben. Een vastbe
radenheid om zich in te zetten voor gelijke
onderwijskansen voor meisjes en jongens,
voor autochtonen en allochtonen.
Het klinkt natuurlijk bijzonder naïef om te
pleiten voor meer gelijkheid in het onder
wijs – dat besef ik ook wel. Er is al heel wat
geprobeerd en er zijn al heel wat initiatie
ven mislukt. Maar hoeveel investeren we er
echt in? De meesten onder ons hebben zich
er al bij neergelegd dat je nu eenmaal witte
en zwarte scholen hebt, en dat we dus ook
in de toekomst opteren voor een duale
samenleving. Dat is een bijzonder kortzich
tige visie, omdat ongelijkheid een zeer grote
maatschappelijke kostprijs heeft.

Veilige doorgang

We hebben in WestEuropa een heel speci
fiek samenlevingsmodel, met een hoge
levenskwaliteit en een sterke mate van soli
dariteit. Het voorbeeld van de Verenigde

Ik heb ook een droom. Binnenkort sta ik
weer voor een vol auditorium universiteits
studenten, waarin vooral blanke gezichten
me verwachtingsvol zullen aankijken. Het
aantal nieuwe Belgen aan onze universitei
ten blijft ontzettend klein en het percentage
stijgt nauwelijks. Mijn droom gaat verder:
ik zou ook meer exotische familienamen
willen zien op mijn puntenlijsten voor het
tweede en het derde jaar. De slaagkansen
van allochtone studenten liggen immers
nog altijd laag, door een gebrek aan goede
scholing in het middelbaar, door te weinig
achtergrondkennis, door onvoldoende ken
nis van het Nederlands.
Het probleem is dat we die ongelijkheid elk
jaar opnieuw zien, maar dat we er weinig
aan kunnen doen. Af en toe worden er
mooie voornemens gemaakt, maar in de
praktijk verandert er nauwelijks iets. Dat
betekent dat ons onderwijssysteem nu al de
gesegregeerde samenleving van de toe
komst voorbereidt. Er bestaat immers een
fundamentele en nog groeiende kloof tus
sen diegenen die hoger onderwijs hebben
gevolgd, en diegenen die dat niet hebben
gevolgd. De twee groepen hebben andere
jobs, leven in andere wijken en hebben
andere culturele voorkeuren. Door de onge
lijke onderwijsdeelname kunnen we nu al
voorspellen dat ook over dertig jaar oude en
nieuwe Belgen vooral naast elkaar zullen
leven, en niet met elkaar.

De schuldvraag? Irrelevant

Voor politici is het allicht een aangenaam
spelletje na te gaan wie verantwoordelijk is
voor die ongelijkheid. De een wijst dan op
discriminatie door werkgevers en scholen,
de ander zegt dat de allochtonen zelf onvol
doende hun best doen. Maar voor onze
samenleving doet het er niet toe wie
‘schuld’ treft. Het belangrijkste is dat we
een oplossing vinden.
Vlaanderen zal onvermijdelijk meer divers
worden in de toekomst, en daar valt niets
aan te veranderen. Dus zijn er maar twee
opties. Ofwel gaan we naar een gesegre
geerde samenleving, met een bovenlaag en
een onderlaag. Bij ons zijn er geen scholen
met een bordje ‘Alleen voor blanken’, zoals
die in de jaren 50 nog bestonden in de Ver
enigde Staten. Maar in de praktijk is de
tweedeling bij ons even scherp. Ofwel pro
beren we alle groepen in de samenleving

HUIDIG ONDERWIJSSYSTEEM WERKT ONGELIJKE SAMENLEVING IN            DE HAND

Ik heb (ook)
een droom

Ons onderwijssysteem bereidt een duale samenleving voor, met ‘haves’ met een hoger diploma en
‘havenots’ die het zonder moeten stellen, schrijft MARC HOOGHE. Precies vijftig jaar na Martin
Luther Kings ‘I have a dream’toespraak is dat een verontrustende vaststelling. De Verenigde
Staten tonen waartoe zo’n systeem kan leiden.

MARC HOOGHE
Wie? Hoogleraar politieke
wetenschappen aan de
KU Leuven.
Wat? Door de ongelijke
onderwijsdeelname kunnen
we nu al voorspellen dat
ook over dertig jaar oude en

nieuwe Belgen vooral naast elkaar zullen leven.

Bij ons zijn er geen
scholen met een bordje
‘Alleen voor blanken’,
zoals die in de jaren 50
nog bestonden in de
Verenigde Staten. Maar
in de praktijk is de
tweedeling even scherp

‘Er is ook een
stilzwijgende
massa die juist
anders denkt
dan degene die
het woord
neemt.’

Het zijn altijd dezelfden die op
Twitter hun mening spuien,
zegt exCD&Vpolitica
INGE VERVOTTE, maar zij
vertolken daarom de mening
van de meerderheid nog niet
(in ‘Ons Erfdeel’).
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gewelddadige samenleving. De Amerikaan
se middenklasse is duidelijk niet bereid
meer belastingen te betalen om zo beter on
derwijs en een betere sociale zekerheid uit
te bouwen. Zo’n duaal samenlevingsmodel
werkt natuurlijk ook. Wat we ons onvol
doende realiseren is dat, als we ons onder
wijs blijven gebruiken om ongelijkheid te
versterken, we tegelijk ook voor een derge
lijke ongelijke samenleving kiezen. Zonder
dat we het zelf beseffen, opteren we dus nu
al voor zo’n toekomst. Maar een dergelijke
samenleving staat heel ver af van de droom
die Martin Luther King een halve eeuw ge
leden had.

HUIDIG ONDERWIJSSYSTEEM WERKT ONGELIJKE SAMENLEVING IN            DE HAND ‘Kwetsbaar liefhebben is de enige manier om écht
lief te hebben: vertrouwen in plaats van argwaan,
moedig in plaats van de gevaren te tellen.’

Actrice MARIE VINCK heeft haar cynische blik op de liefde losgelaten (in Humo).

Roma wonen niet in caravans. Zelf wist
ik dat ook niet, of ik was het in ieder
geval half vergeten, maar ik ben er in
korte tijd twee keer op gewezen door
mensen die professioneel bij de groep
betrokken zijn. Hun klacht (het was
meer een goedbedoelde tip) luidde: als
de krant bericht over de mensen die in
de volksmond ‘zigeuners’ worden ge
noemd, dan gooit ze te vaak verschil
lende groepen op één hoop. Meer con
creet: de rondtrekkende woonwagen
bewoners die iedere zomer de krant
halen omdat ze zonder toestemming
terreinen gebruiken, zijn geen Roma.
Want Roma trekken niet rond. Ze wo
nen in huizen – in die zin zijn het zelfs
geen ‘zigeuners’, toch niet als dat bete
kent dat je een nomadisch bestaan
leidt.

Geen Roma, maar Roms

Ik zie dat er ook deze zomer een ver
volgverhaal op de verschillende plat
formen van De Standaard heeft ge
staan over een groep woonwagenbewo
ners die overal werden weggejaagd. Op
7 juli doken ze op in Zemst, en van daar
uit ging het naar de Kust, en dan weer
Weerde. Op 11 juli las ik: ‘Roma trekken
naar Evergem’, maar ook daar waren ze
niet welkom. Weer een dag later zaten
ze in de Gentse havenzone, waarop we
enkele uren later al vernamen: ‘Zigeu
ners vertrekken na dwangsommen’.
Het laatste wat ik over hen las, was: ‘Zi
geuners weer verhuisd’ (DS 13 juli).
In al die stukken las ik altijd weer
Roma, Roma, Roma, maar het waren
geen Roma. Het waren Roms. Een zoge
naamd seminomadische groep, die ’s
winters ter plaatse blijft, maar ’s zo
mers, om familiale en religieuze rede
nen, nog rondtrekt – daarom staan er
iedere zomer verhalen over hen in de
krant. Roms zijn in de tweede helft van
de negentiende eeuw uit OostEuropa
naar deze contreien gekomen; het gaat
dus om een autochtone minderheid,
weliswaar met een eigen taal en cul
tuur, maar met de Belgische of de Fran
se nationaliteit.

Hun problematiek, de reden waarom
ze de kranten halen, is dat er in België
te weinig permanente standplaatsen
voor woonwagenbewoners bestaan en
weinig gemeenten rondtrekkende
groepen een tijdelijke plek willen bie
den. Daarvoor is ons land al op de vin
gers getikt door de Raad van Europa.
‘Het komt ook omdat één familie, wel
iswaar een zeer grote, met vertakkin
gen in België en Frankrijk, de situatie
beu is en zich er niets van aantrekt dat
ze nergens toestemming krijgen’, zegt
Kim Janssens, stafmedewerker Woon
wagenbewoners en Roma bij het Min
derhedenforum. ‘Dus botsen zij elk jaar
met de autoriteiten.’

Dat is anders voor de Sinti, een groep
woonwagenbewoners die ook oor
spronkelijk uit OostEuropa komt,
maar al veel langer in WestEuropa
woont: al sinds de vijftiende eeuw.
Janssens: ‘Zij behoren tot de Pinkster
beweging en trekken alleen nog rond
om naar religieuze feesten te gaan. Zij
kennen dezelfde problematiek, maar
revolteren er minder tegen.’ Sinti haal
den de afgelopen jaren dan ook gemid
deld één of twee keer per jaar de krant,
en altijd met een toevalligheid: een
moord op een Sintikoppeltje, een win
naar van een tvquiz die half Sinti is,
een groep Sinti die protesteert tegen
het woord ‘zigeunersaus’, enzovoort.
En dan zijn er dus de Roma – een woord
dat wordt gebruikt voor de recente mi
granten, die pas sinds de jaren 90, en
de laatste jaren in groten getale, uit on
der meer Roemenië, Bulgarije en Slova
kije naar WestEuropa zijn gekomen,
op de vlucht voor armoede en discrimi
natie. Bij hen gaat het niet om stand

plaatsen, want zij trekken niet, maar
over diepe armoede, slechte scho
ling, ongezonde woonsten, bedelen,
racisme, criminaliteit en moeizame
inburgering. Een meer ‘klassieke’
vluchtelingenproblematiek dus, als
dat niet te cynisch klinkt. De mensen
die eind juli op de Bolivarplaats in
Brussel in tentjes kampeerden,
waren dakloze Roma (‘Camping
Brussel’, dS Avond 31 juli). De men
sen die het klooster in Gent gekraakt
hebben, zijn Roma – al werd één arti
kel over hen, ‘Roma mogen voorma
lig Gents klooster bezetten’ (DS On
line 23 augustus) geïllustreerd met
de foto van een caravan; en dat klop
te dus weer níét.

Fout?

Maar is het nu fout om al die groepen
‘Roma’ te noemen? Cultureel en et
nisch zijn ze wel met elkaar verwant
– ze stammen af van de nomaden die
1.500 jaar geleden uit Indië naar Eu
ropa trokken en ze spreken talen die
tot dezelfde groep behoren, al begrij
pen ze elkaar niet goed. Internatio
naal (in teksten van de EU bijvoor
beeld) wordt ‘Roma’ gebruikt als
overkoepelende term voor allemaal,
‘maar wij doen dat niet’, zegt Jans
sens. ‘Omdat ze zichzelf niet als één
groep beschouwen, omdat ze weinig
met elkaar te maken willen hebben,
en omdat de problematieken zo ver
schillend zijn.’
Dat laatste vind ik voor een krant het
belangrijkste: het is niet duidelijk.
Finnen en Hongaren noem je ook
niet vaak ‘de Finoegriërs’, of Fransen,
Spanjaarden, Italianen en Roeme
nen ‘de Latijnse volkeren’. Soms kan
dat zijn nut hebben – als het toevallig
in één artikel over hun gedeelde af
komst gaat – maar meestal is het pre
ciezer, en gewoner, om de naam te ge
bruiken van degene over wie je het
hebt.

ROMA WONEN NIET
IN CARAVANS

DE 
OMBUDSMAN

TOM NAEGELS

De ombudsman houdt de redactie
van De Standaard wekelijks een spiegel
voor. Opmerkingen over journalistiek in
De Standaard kunt u melden via
ombudsman@standaard.be en via
www.standaard.be/ombudsman, waar u
ook links vindt naar zijn Facebook en
Twitterpagina (@OmbudsDS)

Omdat hun problematieken zo verschillend zijn, is het des
te belangrijker om het onderscheid tussen Roms, Sinti en
Roma juist te duiden, zegt TOM NAEGELS.

Fransen, Span
jaarden, Italianen en
Roemenen noemen
we toch ook niet ‘de
Latijnse volkeren’?

KORT&BONDIG

Beste Radio 1makers, jullie verliezen
een kwart van jullie luisteraars. Dat
verwondert me eerlijk gezegd niet.
De steeds alternatievere muziekkeuze
jaagt volgens mij elke dag opnieuw luis
teraars weg. Het brede kwalitatieve
muziekformat van Radio 1 wijzigde de

afgelopen jaren langzaam maar zeker
in een strak pop en rockformat. Pro
gramma’s als Sonar en vooral Exit be
steden te veel aandacht aan alternatie
ve pop en rock, terwijl genres als folk,
wereldmuziek, country en chanson
weggemoffeld zitten tussen 11 en 12 uur
’s avonds.
In de krant vragen jullie zich af of de
dreun die jullie kregen, te wijten is aan
de informatieve programma’s of aan de
muziekprogramma’s (DS 24 augustus).
Aan de inhoud van de informatieve pro

gramma’s ligt het zeker niet, maar mis
schien wel aan de plaatjes die tussenin
worden gedraaid en al zeker aan de mu
ziekprogramma’s.
Geef de Radio 1luisteraar, die nieuws
gierig is maar verschillende muzikale
voorkeuren heeft, waar hij recht op
heeft: goede informatieve programma’s
en een brede waaier aan muziek.

Christian De La Rue
Damme

Radio 1, er is meer
dan pop en rock


